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i Miłość Jezusa
Parafia pw. Najdroższej Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Kętach
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Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy
spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez
człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
1 Kor 15,20-21
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„Zwycięstwo Jezusa”

Strona

Kwiecień

Życzenia Świąteczne
Panie do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)

Święta Zmartwychwstania Chrystusa budzą w naszych sercach
nadzieję, że śmierć nigdy nie pokona życia. Wdzięczni Jezusowi
za ten najważniejszy dar - zwycięstwa nad śmiercią, trwajmy
wiernie przy naszym Zbawicielu, naszej prawdziwej ostoi.
Życzę wszystkim moim Parafianom Bożej miłości, pokoju serca
i prawdziwej radości. Niech Pan zmartwychwstały przygarnie
nas do swojego serca, byśmy w Jego mocy zwyciężali słabości,
obawy, lęki i niepokoje. Niech Jego miłość nadaje sens naszym
natchnieniom, wszelkim inspiracjom oraz działaniom, tak by
życie nasze w Nim i dzięki Niemu zrealizowało się w pełni.
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Z kapłańskim błogosławieństwem ks. Wacław

Triduum Paschalne
Przewodnik

Wielki Czwartek
Liturgia Wieczerzy Pańskiej.

Strona

Nowego Zakonu. Eucharystia ustanowiona w czasie Ostatniej Wieczerzy
jest owocem i uobecnieniem ofiary krzyżowej. W Liturgii Słowa poucza
nas św. Paweł, że sprawowanie Eucharystii jest opowiadaniem śmierci
Pańskiej. Chleb i wino, które Pan Jezus wybrał na postacie Najświętszego
Sakramentu, symbolizują zjednoczenie. Wiele ziaren łączy się w jednym
chlebie, sok wielu winogron tworzy wino. W czasie Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus podkreślił ważność przykazania miłości bliźniego, a w
modlitwie arcykapłańskiej modlił się o wzajemną miłość między
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W tym dniu przeżywamy rocznicę ustanowienia sakramentów
Eucharystii i Kapłaństwa. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy odprawia się
uroczystą wieczorną Mszę Św., w czasie której kapłani i wierni przyjmują
Komunię św. z rąk biskupa lub kapłana odnawiającego przy ołtarzu ofiarę

członkami Kościoła. W czasie Mszy św.
celebrans konsekruje oprócz hostii
mszalnej komunikanty przeznaczone do
Komunii duchowieństwa i wiernych, a w
Polsce także hostię przeznaczoną do
wystawienia w Bożym Grobie. Jest
życzeniem Kościoła, aby wierni licznie
przystępowali w dniu dzisiejszym do
Komunii świętej i oddawali się uczynkom miłości chrześcijańskiej.
UROCZYSTE PRZENIESIENIE I ZŁOŻENIE NAJŚW. SAKRAMENTU
Po skończeniu Mszy św. kapłan okadziwszy Najświętszy Sakrament
przenosi Go w uroczystej procesji do przygotowanej specjalnie Ciemnicy,
gdzie rozpoczyna się adoracja, która powinna trwać przynajmniej do
północy. Wierni nawiedzający Najświętszy Sakrament w Ciemnicy mogą
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
OBNAŻENIE OŁTARZY
W pierwszych wiekach Kościoła zawsze po skończeniu Mszy św.
zdejmowano z ołtarza obrusy. Dzisiaj jednak czynność ta ma znaczenie
symboliczne. Ołtarz, jak wiadomo, przedstawia samego Chrystusa Pana.
Uroczyste obnażenie ołtarzy przypomina, że w czasie męki odarto
Zbawiciela z szat usiłując zbezcześcić Jego ludzką godność. W czasie
obnażania ołtarzy recytuje się psalm 21, który Pan Jezus odmawiał na
krzyżu, stwierdzając w ten sposób, że jest on proroczą wizją Jego męki.

Wielki Piątek
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Liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa
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Wielki Piątek to dzień, w którym żądło śmierci
dosięgło Głowę ludzkości, Jezusa Chrystusa.
Dlatego w tradycyjnej liturgii używa się barwy
czerwonej. Korzymy się w poczuciu winy,
która wymagała takiej ofiary i okupu za nasze
grzechy. Wszyscy chrześcijanie wiedzą
jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem
nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień
żałoby, jest równocześnie dniem nadziei;
przygotowuje bowiem zmartwychwstanie.
W rocznicę krwawej ofiary Chrystusa na
krzyżu Kościół wstrzymuje się od odprawiania
ofiary bezkrwawej. W porze popołudniowej,
w tych godzinach, w których dokonała się
ofiara kalwaryjska, odprawia się specjalne
nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej.
Uroczysta Liturgia rozpoczyna się przy ołtarzu, kiedy to po procesji
wejścia celebrans kładzie się krzyżem na znak czci ukrzyżowania
Chrystusa. Po chwili adoracji krzyżem rozpoczyna się obrzęd liturgiczny,
który obejmuje pięć części:
1.Liturgia Słowa Bożego. Czyta się lekcję z proroka Ozeasza,
opiewającą miłosierdzie Boże nad ludem, oraz z Księgi Wyjścia — opis
zabijania baranka wielkanocnego przy wyjściu z Egiptu. Baranek
wielkanocny był zapowiedzią «Baranka, który gładzi grzechy świata».
Opis męki Pana Jezusa według św. Jana stwierdza spełnienie się tego
proroctwa.
2. Uroczyste modlitwy za całą ludzkość
Na długo przed swoją męką powiedział Pan Jezus: «A ja, gdy nad ziemię
podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę». W czasie męki modlił
się nawet za swych prześladowców. Naśladując Zbawiciela, zanosimy
modlitwy za całą ludzkość odkupioną Jego Krwią.
3. Adoracja Krzyża.
Kulminacyjny punkt liturgii dzisiejszej stanowi adoracja Krzyża. Obrzęd
ten wziął swój początek od adoracji relikwii świętego Krzyża, która
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odbywała się w Jerozolimie już w IV w.
Wszyscy
przychodzą
adorować
symbol męki i zwycięstwa Chrystusa w
duchu dziękczynienia za Odkupienie.
4. Obrzęd Komunii świętej
jest symbolem jedność ofiary
Wieczernika, tj. Mszy świętej, z
krwawą ofiarą Pana Jezusa na krzyżu,
Kościół św. poleca dzisiaj rozdawać
Ciało Pana Jezusa pod postaciami konsekrowanymi w Wielki Czwartek.
Jest życzeniem Kościoła św., aby wierni przyjmując w Komunii świętej
Ciało Chrystusowe, w tym dniu za nich wydane, przyswajali sobie obficie
owoce ofiary Chrystusowej.
5. Procesja do Bożego Grobu. Około X w. powstał zwyczaj
przechowywania Eucharystii na specjalnym ołtarzu przypominającym
spoczynek Ciała Chrystusowego w grobie. Z czasem wprowadzono
wystawienie Najświętszego Sakramentu i figurę martwego Chrystusa.
«Boży Grób» uzmysławia wielkość ofiary Zbawiciela i ciężkość grzechu,
który wymagał takiego okupu.

Wielka Sobota
Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Mszy św., dlatego
główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by
adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na
wielkanocny stół. Obrzęd poświęcenia jest już pewną antycypacją
Wielkanocy dlatego poświecenie pokarmów należy poprzedzać wspólną
adoracją przy Grobie Pańskim. Dzisiejszy dzień to czas ciszy
i tęsknoty za Chrystusem. W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na
Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła,
kiedy to wszyscy uczniowie i
Apostołowie Chrystusa uciekli.
Kościół zachęca nas, byśmy trwali w
poście ścisłym podjętym w dniu
wczorajszym
aż
do
Wigilii
Paschalnej. Komunii świętej można
udzielać dziś jedynie na sposób
Wiatyku.
Dziś
nie
należy
sprawować zaślubin ani innych
sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych.
W ciągu dnia opróżnia się wszystkie kropielnice w kościele z wody
święconej. Napełni się je wodą chrzcielną poświęconą w czasie liturgii
Wigilii Paschalnej.
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Wigilia Paschalna Wielkiej Soboty składa się z czterech części:
liturgii światła, słowa, chrztu i Eucharystii.
1. Liturgia światła. Rozpoczyna się przed kościołem. Do
rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Po słowach
pozdrowienia i zachęty następuje poświęcenie ognia. Następnie
celebrans poświęca nowy paschał. Kreśli na nim znak krzyża, litery Alfa i
Omega oraz cyfry bieżącego roku, a potem umieszcza w nim pięć
symbolicznych gwoździ, przypominających pięć ran Chrystusa. Następnie
kapłan zapala świecę paschalną od poświęconego ognia. Procesja
wyrusza do kościoła. Na jej czele idzie diakon niosący zapalony
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Liturgia Wigilii Paschalnej Wielkiej Soboty
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paschał. W kościele panują
ciemności. Jedynym źródłem
światła
jest
paschał.
Celebrans w progu świątyni
śpiewa: „Światło Chrystusa”,
a wszyscy odpowiadamy:
„Bogu niech będą dzięki”.
Czyni to powtórnie w środku
nawy świątyni i trzeci raz przy
ołtarzu. Wierni odpalają
swoje świece od ognia paschału. Kiedy procesja dochodzi do ołtarza,
zapalają się wszystkie światła w kościele. Kiedy człowiek zobaczy
stopniowe rozchodzenie się światła zapalanego od paschału, rozumie, co
znaczy, że Chrystus jest światłością świata. Swoim zmartwychwstaniem
Chrystus opromienia nasze życie. To jest bardzo mocny, poruszający
symbol. Trzeba tylko, aby była rzeczywiście noc, aby wierni mieli świece
i aby celebrans się nie spieszył. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane
teraz Orędzie Wielkanocne, tzw. Exsultet (ozn. weselcie się) na cześć
Chrystusa zwyciężającego ciemności śmierci.
2. Liturgia Słowa Bożego. Może się składać aż z dziewięciu czytań.
Pokazu ją one całą historię zbawienia: od początku świata, po przez
wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy
Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata,
a zabity za nasze grzechy, trzeciego dnia powstał z martwych. Po
ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe,
śpiewa się hymn Chwała na wysokości przy akompaniamencie dzwonów.
W czytaniu z Listu do Rzymian (6,3–11) św. Paweł pokazuje, że mamy
udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa dzięki
sakramentowi chrztu. Przez zanurzenie w wodzie chrztu zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierci i możemy razem z Nim zmartwychwstać do
nowego życia. Ewangelia przedstawia relację z odkrycia pustego grobu.
Naszą odpowiedzią na Słowo Boże jest śpiew psalmów i szczególnie
uroczyste „Alleluja”.
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3. Liturgia chrzcielna. W starożytności tylko w tym dniu i w tym
momencie
udzielano
chrztu
świętego. Struktura całej Wigilii
Paschalnej ma jako centrum chrzest.
Cały Wielki Post akcentował, że na
wrócenie jest powrotem do chrztu.
Chrześcijanie odnawiają w noc
Paschy przymierze z Bogiem, które
zawarli przez chrzest.
Liturgia chrzcielna rozpoczyna
się odśpiewaniem Litanii do
Wszystkich Świętych. Przyjmowani
przez chrzest do Kościoła oraz już
należący do niego uświadamiają
sobie, w jak szlachetnym gronie się
znaleźli. Uświadamiamy sobie, że
przez chrzest zostaliśmy po wołani
do świętości.
Po litanii następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej.
W dłuższej modlitwie kapłan wyjaśnia symbolikę wody: wspomina wody,
nad którymi unosił się Duch przy stworzeniu świata, wody potopu, które
uratowały Noego, a były przyczyną zagłady dla pozostałych, wody Morza
Czerwonego, które dały ucieczkę Izraelitom, a zalały ścigających ich
Egipcjan; przypomina wody Jordanu, w których zanurzył się Jezus, i wodę,
która wypłynęła z prze bitego boku Chrystusa. Następnie prosi, aby Bóg
raczył otworzyć nam wszystkim źródło chrztu świętego, tak aby „wszyscy
przez chrzest pogrzebani z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do
nowego życia”. Podczas śpiewu tej modlitwy paschał zostaje zanurzony
w wodzie chrzcielnej. Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Wierni z zapalonymi świecami w ręku wyrzeka ją się grzechu oraz
wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne. Pokropienie wodą święconą przypomina nasz chrzest.
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4. Liturgia Eucharystyczna, czyli Msza św. rezurekcyjna. Jako
święci i umiłowani przez Boga
przystępujemy do kolejnej
części celebracji – Liturgii
Eucharystycznej. Każda Msza
św. jest uobecnianiem Paschy
Chrystusa – Jego śmierci i
zmartwychwstania.
Jednak
Msza Wigilii Paschalnej jest
matką
wszystkich
Mszy
świętych. Jest najważniejszą
Eucharystią w całym roku.
Wraz ze Zmartwychwstałym spożywamy posiłek będący zapowiedzią
wiecznej uczty. Na zakończenie Eucharystii ma miejsce procesja
rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść:
otrzyj cie łzy, śmierci została zada na śmierć. Chrystus daje na dzieję
większą niż wszystko inne. Światło Zmartwychwstałego rozjaśnia mroki
nocy, napełnia ciemności ludzkich serc. Zgodnie z polską tradycją,
procesja może odbywać się w niedzielny
poranek przed pierwszą Mszą świętą.
Bardziej naturalne jest jednak urządza
nie procesji rezurekcyjnej po Wigilii
Paschalnej, bo jest to już celebracja
Zmartwychwstania. Triduum Paschalne
kończy się nieszporami w Niedzielę
Wielkanocną.
Znakiem
obecności
Chrystusa zmartwychwstałe go jest
paschał. Warto po starać się o domowy
paschał, który zostanie uroczyście zapalony w poranek wielkanocny.
Śniadanie wielkanocne zacznijmy modlitwą: „Panie Jezu Chryste,
zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmartwychwstania.
Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem
po jednania”. Uczestnicy posiłku dzielą się poświęconym jajkiem, które
symbolizuje nowe życie.

Krótkie medytacje
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
4 kwietnia 2021 r.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona
Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał,
i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi
uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także
Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych. J 20, 1- 9
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Wszystko się skończyło. Maria Magdalena szła do grobu, by uczynić
miłosierdzie wobec zmarłego. Mężczyźni w inny sposób wyrażali swój
smutek, ból, ale i frustrację. Najokrutniejszy dzień odciskał powoli swoje
piętno. Uczniowie Jezusa zdruzgotani ponurym zakończeniem dopuszczali do
siebie myśl o przegranym życiu. Byli już tacy, którzy postanowili wrócić do
swych wcześniejszych zajęć, jak choćby mieszkańcy Emaus. W głowach
uczniów pojawiała się myśl, iż prędzej czy później trzeba będzie stanąć przed
ludźmi, którzy ostrzegali, że nie warto marnować życia dla pozornego mistrza
z Nazaretu. Aż tu nagle histeria Marii nie pozwoliła domknąć się beznadziei.
Jej świadectwo wywołało w apostołach mieszane uczucia, ale i dopuściło
pierwszą od dawna iskrę sensu życia. Nagle krew zaczęła szybciej płynąć
w żyłach Piotra i Jana. Zdyszani przybiegli do grobu i zastali go tak, jak opisała
go Maria. Nachyliwszy się do miejsca pochówku Nauczyciela dostrzegli
płótna. Sposób ich ułożenia dał uczniom nowy impuls, wyrwał z otępienia
i pozwolił działać nadziei. To był przełom, który pozwolił Bogu zadziałać
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Jezus żyje!

w zamkniętych sercach i umysłach apostołów. Jan wszedł, zobaczył i uwierzył.
Na nowo drgnęło serce. Ponownie wpuściło wiarę. Światło nadziei znów
zaczęło biec, wypełniając każdą wewnętrzną ciemność umiłowanego ucznia.
Ono niebawem przyjdzie, stanie w Wieczerniku i wypowie: „Zwyciężyłem”.
Oremus

Poniedziałek w Oktawie Wielkiej Nocy –
05 kwietnia 2021 r.
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy
tego świadkami” Dz 2,32
„A oto Jezus stanął przed niewiastami i rzekł:
Witajcie (…) Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie
moim braciom: niech idą do Galilei, tam mnie
zobaczą.” Mt 28,8-15
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Wydawałoby się, że myśli o powrocie do
ojczystych ziem, jakie pojawiły się w chwili
rozgoryczenia w umysłach apostołów, zostaną zanegowane przez Chrystusa.
Że mężczyźni usłyszą, iż ich decyzja jest czymś nagannym. Tymczasem On
sam przekazuje przez kobiety wiadomość, by uczniowie wrócili do Galilei.
Ten powrót nie będzie jednak marszem przegranych. Zbawiciel chce
spotkać uczniów tam, gdzie wszystko dla nich się zaczęło. Galilea stanie się
w ten sposób nie miejscem wycofania i wstydu, ale pierwszą przestrzenią
dania świadectwa o tym, że Jezus żyje. Zmartwychwstanie przemienia
przyszłość, ale też powinno dotknąć przeszłości. Mamy wstydliwe historie,
obarczone głupotą wybory, dziecięce wspomnienia, wzloty i upadki
dojrzewania. Nie wolno oglądać się wstecz, ale trzeba tam powędrować
z wiarą w życie, które wszystko przemienia – wpuścić Boga do własnej Galilei
dzieciństwa, dorastania, pierwszych ważnych decyzji. Wpędzamy się czasami
w obarczanie innych winą za to, że nie pomogli nam, gdy byliśmy młodzi, że
nie stanęli na wysokości zadania. Bywa, że i sami nie potrafimy sobie
przebaczyć, nadać ewangelicznego smaku gorzkim wspomnieniom. Czasem
ci, którzy nadal mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, są dla nas
pomocą, ale bywa, że i siłą destrukcyjną. Galilea to symbol popatrzenia
w oczy tym, którzy nas wspierają, a jeszcze bardziej tym, którzy nas
wyśmiewają. Spotkanie Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim to
przyjęcie siły o nowej jakości, która wyzwoli w apostołach moc do zmieniania
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Świadek zmartwychwstania!

świata. A początkiem tej zmiany – chrystianizacji wszystkich kontynentów –
stanie się zmiana serc zwykłych wędrowców z prowincji zwanej Galileą.
Oremus

II Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
11 kwietnia 2021 r.
„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz [domu]
i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!» Następnie rzekł do
Tomasza: «Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż
[ją] do mego boku, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu
odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli». J 20,26-29
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Powstało wiele rozpraw na temat św. Tomasza. To patron bliski wszystkim
tym, którzy stawiają pytania, rozważają, drążą, a jednocześnie nie są
sceptykami. Od dawna wiemy, że możemy pogrupować wątpliwości. Są takie,
które jako wynik duchowego lenistwa, element wymówek przed osobistą
pracą bywają córką niewiary i agnostycyzmu. Są też takie wątpliwości, które
ze względu na poszukiwanie Prawdy stają się siostrą wiary. Bóg nie chce, aby
nasze zaufanie do Niego było oparte na banalnych przesłankach. Dlatego On
sam, od czasu do czasu, porusza naszym intelektem, byśmy odświeżyli wiarę,
odnowili miłość do Niego i odkurzyli religijne rytuały. Z pewnością Didymos
nie należał do przeciwników Chrystusa. Nie chciał, aby jego rozterki i pytania
były wyparte przez strach w postaci przyjęcia przekłamanej rzeczywistości.
Jeśli Bóg nie jest sam w sobie sprzecznością, to wiara w Niego nie musi bać
się trudnych pytań. Nie ma takiej kwestii, która podważy to, co mówi o sobie
Bóg. Bywają jednak takie chwile, że człowiek zadaje sobie pytanie, czy to, co
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Uwierzyłeś…?

Kościół mówi o Jezusie, jest prawdą. I nad tym zastanawiał się właśnie
Tomasz. Usłyszał od apostołów coś, co brzmiało logicznie, ale jednak
wywoływało pewną duchową konsternację. Wątpliwości ucznia dotyczyły
sfery, czy tym, co słyszy w Wieczerniku, są jedynie wyobrażenia ludzi
przybitych śmiercią Jezusa, czy jest to opis faktów. W podobnym ujęciu
przychodzi Jezus do s. Faustyny. Naraża ją na wyśmianie i pogardę. Trudna,
objawiona prawda, jaką musi przekazać polska zakonnica, napotka na opór.
Przesłanie Miłosiernej Miłości, zanim dostanie się do świadomości ludzi
Kościoła, zostanie przeorane przez ciężkie próby. Na tym między innymi
polega wielkość Kościoła. Wielkość pokornego i uniżonego wypowiadania się
w imię Jezusa oraz umiejętność cierpienia i umierania za przekazywaną
Prawdę. Oremus

III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
18 kwietnia 2021 r.

„Pokutujcie” – wzywa św. Piotr. Niemodne dzisiaj pojęcie. W zderzeniu

Strona

Wyznanie Jezusa - Ja Jestem!
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Łk (24,35-48). Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali
Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy
rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: „Pokój
wam!”. Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz
On rzekł do nich: „Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to
Ja jestem. Dotknijcie Mnie
i przekonajcie się: duch nie ma
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja
mam”. Przy tych słowach pokazał
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł
do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył
przynich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.

z radością uczniów w Ewangelii, którzy spotykają Zmartwychwstałego,
wezwanie do pokuty wydaje się nie na miejscu. A przecież już niebawem, po
zesłaniu Ducha Świętego, rozpęta się trwające kilka wieków prześladowanie
chrześcijan. Skończyłoby się ono w oka mgnieniu, gdyby apostołowie ulegli
naciskom lub przynajmniej próbowali dogadać się z prześladowcami. Zamiast
tego pierwszy papież używa twardych sformułowań. Pilnuje więzi
z Chrystusem, która – jak rybacka sieć – może się rozerwać, jeśli dojdzie do
złamania moralnego kręgosłupa wyznawców Zbawiciela. Piotr doskonale
realizuje wskazania Pana z końca dzisiejszej perykopy: „w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów (...). Wy jesteście świadkami
tego”. Celem jest radość, której namiastkę przeżyli dzisiaj uczniowie. Jedząc
z Mesjaszem, dotykając Go, wzięli udział w uczcie, która bez końca będzie
trwała w niebie. Żeby być jej biesiadnikiem, trzeba uwierzyć. Jeśli się uwierzy,
chce się na tę ucztę zaprosić wielu. By w królestwie Bożym znaleźli się ci,
którzy ukrzyżowali Jezusa, muszą podjąć pokutę, nawet jeśli wzywanie do niej
potraktują jak mowę nienawiści. „Nawracajcie się” – to także pojęcie
niebezpieczne. Oznacza ono bowiem zmianę sposobu myślenia (gr.
„metanoia”). Nie da się pokochać głowy Zbawiciela, na którą z powodu
naszych grzechów i swojej miłości przyjął koronę z cierni, jeśli przez
nawrócenie we własnej głowie i przez pokutę w sercu nie zaprowadzimy
w sobie Boskiego porządku. Oremus

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
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J (10,11-18). Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz
daje życie swoje za owce. Najemnik zaś
i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce
nie są własnością, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce
i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że jest
najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne
owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu
mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie
moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je
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25 kwietnia 2021 r.

oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz
otrzymałem od mojego Ojca”.

Życie Jezusa darem zbawienia

Strona
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Golgota była wzniesieniem położonym poza murami Jerozolimy.
Wskazano ją jako miejsce straceńców z kilku powodów. Jednym z nich był
słaby materiał. Budowniczowie ocenili, że skała Kalwarii nie nadaje się do
tworzenia domów. Skała była mizernym elementem, toteż stawiano na niej
krzyże. Wyrażenie określające dziś w liturgii Chrystusa jako „kamień
odrzucony przez budujących, który stał się fundamentem”, sygnalizuje
rzecz niezwykłą. Miejsce śmierci Jezusa, mimo że odrzucone na wieloraki
sposób, stało się centralną lokacją wszechczasów. Budowanie życia na
Chrystusie jest do dzisiaj uważane za rodzaj niebezpiecznego fundamenta lizmu, chorej dewocji i przestarzałej religijności. Opieranie swojej egzystencji
na słowie Bożym uchodzi za sprawę przegraną. Słuchanie wytycznych
Zbawiciela odbierane jest jako wybór braku rozwoju, skazanie siebie na
życiową porażkę. Przesłanie Jezusa już dawno przestało być biletem wstępu
na światowe salony. Przyznanie się do Nazarejczyka grozi wyśmianiem,
ostracyzmem a w wielu częściach świata prześladowaniem oraz
męczeństwem. Tymczasem prawdziwie wierzące owce Dobrego Pasterza
znają swego Pana. Ufają Jego głosowi. Wiedzą, że w życiu nie spotkało ich nic
wspanialszego ponad przynależność do Jego Owczarni. Nie boją się
odrzucenia, tak jak uczyniono to z Chrystusem. Wsłuchują się mocno i z
uwagą w głos swego Przewodnika, bo wiele wilków – także tych przebranych
w owcze skóry – próbuje ich zwieść. Mimo zagłuszania słów Dobrego Pasterza
są w stanie podążać za Jezusem. A nawet jak zdarzy się zagubienie, mogą
zawsze liczyć na dotyk ratującego Pana. Oremus

Intencje mszalne na kwiecień 2021r. :
Liturgia Ostatniej Wieczerzy
1. W int. kapłanów oraz o nowe powołania od IV
Róży Marii Drożdż
18.00
2. W int. ks. Wacława i ks. Krzysztofa

Wielka
Sobota
03.04.2021

18.00
7.00
9.00

Niedziela
04.04.2021
11.00
16.45
17.00
7.00
9.00
Poniedziałek
05.04.2021

11.00

15.00
15.15
Wtorek
06.04.2021
Środa
07.04.2021

7.00
18.00
7.00
18.00

Liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa
Liturgia Wigilii Paschalnej
1. † Bronisława i Stanisław Krysta z rodzicami
2. † Józef Ormianin w 4 r. śm. i Józefa
Gałuszka w 11 r. śm.
Niedziela Zmartwychwstania
† Helena Borak (P)
1. † Monika i Marian Mleczko z synem
ks. Bolesławem
2. W int. Maksymiliana z ok.18 r. Urodzin
1. † Zenon i Janina Pękala
2. Dziękczynna z ok. 77 r. Urodzin Marii z
prośbą o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej
3. Za Parafian
III Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia
† Maria i Józef Wandzel
Poniedziałek Wielkanocny
† Jarosław Honkisz w r. śm. z ojcem
1. † Zdzisław Kaleka w 25 r. śm. z rodzicami
2. † Kazimierz Byrski z żoną Danutą
1. W int. Aleksandra z ok. Roczku o Boże błog.
i opiekę anioła Stróża oraz w 6 r. Ślubu Anety
i Romana o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki
Bożej
2. † Janina Ligęza (P)
3. …………………………………
IV Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia
† Maria Żmuda (P)
W int. Członkiń z III Róży Kobiet Jadwigi
Chowaniec o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
† Michalina Szłapa (P)
† Tadeusz Łabędzki (P)
1.† Michalina Wołoszyn (P)
2.† Janina Ligęza (P)
3.† Jadwiga i Marian Procner
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Wielki Piątek
18.00
02.04.2021
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Wielki
Czwartek
01.04.2021

Sobota
10.04.2021

Uroczystość
Odpustowa
11.04.2021

Poniedziałek
12.04.2021
Wtorek
13.04.2021
Środa
14.04.2021
Czwartek
15.04.2021
Piątek
16.04.2021
Sobota
17.04.2021

Niedziela
18.04.2021

Poniedziałek
19.04.2021
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Piątek
09.04.2021

7.00 † Julia Pudełko (P)
18.00 † Robert Kuchta (P)
7.00 † Janusz Wawak (P)
1. † Dominik Tatoń (P)
18.00
2. † Andrzej Wołoszyn (P)
1. † Władysław Gibas (P)
7.00
2. † Marian Tatoń (P)
18.00 † Stanisław Rawinis z synami
Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.00 † Józef i Maria Baścik z córką Emilią
1. † Helena Stanclik (P)
9.00
2. † Aniela i Stanisław Handzlik
1. † Robert Kuchta (P)
2. † Dominik Handzlik (P)
11.00
3. † Janusz Kózka z rodzicami i teściami
4. Za Parafian
17.00 † Bronisława Żmuda w 4 r. śm.
7.00 † Józef Zeman (P)
18.00 † Jan Kaczmarz (P)
7.00 † Krzysztof Gołek (P)
18.00 † Czesław Kubik (P)
7.00 † Kaźmierz Adamus (P)
1. † Maria Pierzchała (P)
18.00 2. † Kazimierz Komędera (P)
3. † Józef Handzlik w r. śm.
7.00 † Jan Dyrduła (P)
18.00 Za uczestników pogrzebu † Julii Pudełko (P)
7.00 † Antoni Handzlik (P)
1. † Franciszek Jurzak w 1 r. śm.
18.00
2. † Ludwika Bies (P)
7.00 † Eugeniusz Dźwigoń (P)
18.00 W int. Pawła z ok. 25 r. Urodzin
III Niedziela Wielkanocna
7.00 † Genowefa i Jan Kasperek z synem Czesławem
1. † Bronisław Pudełko (P)
9.00
2. † Wiesława Jędrzejko (P)
1. Za Parafian
11.00 2. † Feliks Foryś w r. śm.
3. † Wiesław Ryłko w 3 r. śm.
17.00 † Stanisław Wandzel
7.00 † Leopold i Hermina Dudek
18.00 † Robert Kuchta (P)
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Czwartek
08.04.2021

Czwartek
22.04.2021
Piątek
23.04.2021
Sobota
24.04.2021

Niedziela
25.04.2021

Poniedziałek
26.04.2021
Wtorek
27.04.2021
Środa
28.04.2021
Czwartek
29.04.2021
Piątek
30.04.2021
Sobota
01.05.2021
Niedziela
02.05.2021
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Środa
21.04.2021

7.00 † Janina Ligęza (P)
18.00 † Ewa Samojedny (P)
7.00 Za Zmarłe Członkinie X Róży Kobiet
1. † Anna Stopczak
18.00
2. † Tadeusz Łabędzki (P)
7.00 † Kazimiera Adamus (P)
18.00 † Władysław Gibas (P)
7.00 † Adrian Handy (P)
1. † Zbigniew Bezwiński (P)
18.00 2. † Anna Stopczak z mężem Władysławem
w r. śm.
7.00 † Dominik Tatoń (P)
18.00 † Kazimierz Żaczek (P)
IV Niedziela Wielkanocna
7.00 † Stefan Adamus z żoną Kazimierą
1. † Julia Pudełko (P)
9.00 2. W int. Danuty i Mieczysława z ok. 50 r.
Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1. † Ludwika Bies (P)
11.00 2. † Wiesław Wanio w 1 r. śm.
3. Za Parafian
17.00 † Józef Zeman (P)
7.00 † Wiesława Jędrzejko (P)
18.00 † Andrzej Wołoszyn (P)
7.00 † Kazimierz Adamus (P)
18.00 † Bronisław Pudełko (P)
7.00 † Antoni Handzlik (P)
1. † Anna Szczepańczyk w 14 r. śm.
18.00
2. † Eugeniusz Dźwigoń (P)
7.00 † Krzysztof Gołek (P)
18.00 † Kazimierz Komędera (P)
7.00 † Janusz Wawak (P)
1. † Helena Borak (P)
18.00
2. † Czesław Kubik (P)
7.00 † Ludwika Bies (P)
18.00 † Maria i Stanisław Majda z córkami i synem
V Niedziela Wielkanocna
7.00 † Maria Zając od III Róży Jadwigi Chowaniec
1. † Józef Handzlik w 3 r. śm.
8.30
2. † Genowefa i Kazimierz Malarz
10.00 I Komunia święta klasy 3a
11.30 I Komunia święta klasy 3b
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Wtorek
20.04.2021

Poniedziałek
03.05.2021
20.45 Apel
Maryjny

17.00 † Bronisław Szemik
Uroczystość NMP Królowej Polski
7.00 † Bronisława Żmuda (P)
1. † Robert Kuchta (P)
9.00
2. † Andrzej Wołoszyn (P)
1. Za Parafian
11.00
2. † Aniela i Ludwik Pudełko (P)
17.00 † Antonina Szemik

Pascha Jezusa Chrystusa

Strona

Pascha oznacza przejście
z niewoli do wolności, od zła
do dobra, od ciemności do
światła, od grzechu do łaski,
od śmierci do życia. Dla
naszego zbawienia Chrystus
umarł i powstał z martwych
w chwale nieśmiertelności.
Jezus przeszedł ze śmierci do
nowego życia i to przejście teologia nazywa paschą lub tajemnicą
paschalną albo też misterium paschalnym, gdyż hebrajskie słowo
„pesach” oznacza „przejście”. Zapowiedzią tego „przejścia” Chrystusa do
chwały Ojca było wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, uroczyście
wspominane w czasie żydowskiego święta Paschy. Śmierć Chrystusa
i Jego przejście do chwały zmartwychwstania dokonało się w okresie tego
właśnie święta.
W każdym z nas dokonała się Pascha w sakramencie
chrztu świętego - Rz 6,3-14. W sakramencie chrztu zostaliśmy
zjednoczeni z Chrystusem, który umarł i powrócił do życia przez
zmartwychwstanie. Zostaliśmy zatem włączeni w tajemnicę Jego śmierci
i zmartwychwstania. „Czyż nie wiadomo wam - poucza św. Paweł - że my
wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
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Co to jest
Pascha?

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas
w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy
z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno
przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3-5). Dzięki zatem łączności
z Chrystusem możemy także w przyszłości przejść przez śmierć do
nowego życia i do chwały zmartwychwstania.

Strona

Okres wielkanocny obejmuje 50
dni. Rozpoczyna się w Niedzielę
Zmartwychwstania, a kończy w
Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.
Radość
tego
okresu
wyraża
uroczysty śpiew „Alleluja”. Obchody
świąt
Wielkiej
Nocy
można
porównać do tryptyku: Wielki Post jest przygotowaniem do
świętowania, w jego centrum jest Święte Triduum Paschalne
i oktawa Wielkanocy, a później liturgiczny okres wielkanocny
trwający aż do Zesłania Ducha Świętego. Pierwszy tydzień po
Wielkanocy ma wyjątkowy charakter, do tego stopnia, że nie
obchodzi się w tym czasie żadnych innych uroczystości. Ma to
podkreślić fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa
dla chrześcijaństwa. Zakończeniem oktawy jest druga niedziela
wielkanocna, która od 2000 roku jest obchodzona jako Święto
Miłosierdzia Bożego. Prawda wiary o miłosierdziu Bożym,
przeżywana w okresie wielkanocnym, pozwala z wdzięcznością
spojrzeć na dzieło zbawienia dokonane nad światem z motywu
Bożego miłosierdzia. W przestrzeni sakralnej w okresie
wielkanocnym ustawia się insygnia paschalne, jakimi są: figura
Zmartwychwstałego, krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz paschał.
Na szczególną uwagę zasługuje paschał, który powinien stanąć przy
ambonie lub ołtarzu. Ustawienie paschału przy ambonie podkreśla
symboliczne jej znaczenie jako pustego grobu Chrystusa. Jak z niego
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OKRES WIELKANOCNY

szybko rozeszła się dobra nowina o zmartwychwstaniu, tak z ambony
ta prawda ma być nieustannie głoszona. Dla chrześcijanina oznacza
to, że Zbawiciel poprzez swoje słowo nigdy nie pozostawia nas
samych. Celem przeżywania tego okresu – jak podaje kolekta na
uroczystość Zesłania Ducha Świętego – jest to, „aby każdy w swoim
języku oddawał [Bogu] chwałę”. Ostatecznie chodzi o to, mu wejść do
naszego życia i Jemu całkowicie zaufać. Liturgia tego okresu
podkreśla, że Zmartwychwstały przynosi nam nową nadzieję.
Otwiera przed nami nowe horyzonty. Wskazuje nam wieczność jako
Dom Ojca. Odkrywa przed nami sens naszego życia. Już nie musimy
lękać się jutra, bo Chrystus zmartwychwstał.

Kącik Poezji
„Minęły rekolekcje”
Dzięki Ci składamy drogi nam kapłanie,
Który na Podlesiu spełniłeś zadanie.
Wzmocniłeś w nas wiarę przez nauki Twoje,
Każdy z nas rzec może – tu jest miejsce moje!
Teraz, gdy świątynie nasze pustoszeją,
Dzięki Twoim słowom chcemy żyć z nadzieją.
Przybliżyłeś życie świętego Józefa,
Jego postać dla nas to bezpieczna strefa.
Święty Józefie prosimy Ciebie
Wstaw się za księdzem Jackiem w niebie,
By Pan miłosierny był jemu łaskawy,
Poleć Wszechmocnemu jego ziemskie sprawy.
By Jego słowa co wśród nas sieje

Nie bójmy się śmierci, ale duszy zguby.
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Dziś dla chrześcijaństwa czasy wielkiej próby
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Pośród słuchających znalazły nadzieję.

Dlatego do Boga wznosimy wołanie
Pasterzowaniu księdza Jacka pobłogosław panie.

Maj 2021
02.05.2021 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk

Strona

Kwiecień 2021
04.04.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka
05.04.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec
11.04.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż
18.04.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik
25.04.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik
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Kazimierz Żmuda, 10.03.2021

03.05.2021 – VIII Róża Anny Wawak
09.05.2021 – IX Róża Grażyny Żurek
16.05.2021 – X Róża Anny Baron
23.05.2021 – XI Róża Marii Kozieł
30.05.2021 – XII Róża Marii Dusik

Czerwiec 2021

kne

Strona
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03.06.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii
06.06.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża
13.06.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik
20.06.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik
27.06.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak

Krzyżówka dla dorosłych 04/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla dorosłych z gazetki nr 03/2021 jest
hasło: „Krwią Jego ran
zostaliśmy uzdrowieni.”
Nagrodę wylosowały osoby:
Maria Dusik,
Maria Kaczmarz
i Jakub Szczepańczyk
Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 04/2021 proszę
nadsyłać do 17.04.2021
na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną

Strona

POZIOMO: 1. Tradycyjnie pierwsza Msza poranna w Wielkanoc; 6. Biją podczas procesji
rezurekcyjnej; 10. Naczynie liturgiczne; 11. Liturgiczny strój diakona; 12. Zły syn Judy
(Rdz 38,7); 14. Badacz starożytnego Egiptu; 17. „… narodów niechaj Cię otoczy” (Ps 7,8);
19. Skrót Anonimowych Alkoholików; 20. Niejeden w aptece; 21. Skrót Księgi
Micheasza; 22. Niewiasty „poszły skoro … do grobu” (Łk 24,1); 23. Mamy je wziąć na
siebie (Mt 11,29); 26. Pod krzyżem obok Maryi; 28. Trzeci syn Jakuba i Lei (Rdz 29,34);
30. Pan po hebr.; 31. Główna myśl utworu; 32. Grecki rzeźbiarz z IV w.; 35. „Łaską
bowiem jesteście zbawieni … wiarę” (Ef 2,8); 37. Biała broń rajtara; 39. Wódz wojsk
Saula (1 Sm 17,55); 42. Skrót Listu do Rzymian; 43. Sieje ziarno; 44. Objawienie Pańskie
(z gr.); 47. Nocny ptak, nieczysty dla Izraelitów (Kpł 11,16); 49. Wiosenny kwiat albo
Jacek po grecku; 50. Dobra Nowina; 52. Dobry …, ukrzyżowany obok Jezusa; 53. Zrywali
i jedli uczniowie (Mt 12,1); 54. Adresat Dziejów Apostolskich
PIONOWO: 1. Czas odpoczynku w klasztorze; 2. Stworzona na początku; 3. Boga chwali
też „to, co się … na ziemi” (Ps 148,10); 4. Inaczej Eklezjastes; 5. Żmijowy; 7. Dziękczynne
przy świętym obrazie albo nieufności; 8. Faryzeusz, przyszedł nocą do Jezusa (J 3); 9.
Egipskie klęski; 13. Liturgiczny, szkolny albo kalendarzowy; 15. „… owce moje!” (J
21,17); 16. „Ogrodzie …, widok w tobie dziwny”; 18. Modlący się z uniesionymi rękami;
21. „…, Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,9); 24. Budować … na lodzie; 25. Np.
mariacki Wita Stwosza; 27. Jedna z cnót Boskich; 28. „Nie pracują ani przędą” (Mt 6,28);
29. … marcowe, rzymskie święto; 33. Skrót Księgi Zachariasza; 34. Laik, ignorant,
dyletant; 35. Zapalany podczas Wigilii Paschalnej; 36. Zakwas na chleb; 38. Nasza
zaczęła się od narodzenia Chrystusa; 40. Skrót Księgi Barucha; 41. Odwrotna strona
medalu; 45. Dekoracyjny ptak, symbol nieśmiertelności; 46. Jedna z rzeczy
ostatecznych; 47. W jadalni; 48. Pierwszy król Izraela; 51. Skrót Księgi Amosa.
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wylosowane dwie nagrody pt.: „Tajemnice Kościołów w Polsce”.
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław

26
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Hasło: …………………………………………………………………………………..

Krzyżówka dla Dzieci 04/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 03/2021
jest hasło:
„Idziemy do Boga nie

drogą lecz miłością”
Nagrodę otrzymuje
Anna Wiśniowska
i Jakub Żmuda,
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Rozwiązanie krzyżówki
nr 04/2021 proszę
nadsyłać
do 17 kwietnia 2021 na
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa
pt.:„Odkrycia Geograficzne””.
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Y

Czas na wspomnienia
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W dniach od 7 do 10 marca b.r. nasza Parafia przeżywała Rekolekcje
Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Jacek Pędziwiatr, który w
oparciu o Pismo święte, tradycje i zwyczaje Izraelitów z przed dwóch tysięcy lat
zaprezentował postać św. Józefa głownego patrona roku 2021.

Panowie z Leśnych Dziadków wykonują podstawę pod
nowy Krzyż Misyjny.
Biedny Władziu.
Spadł mu zegarek.
Biedny Władziu szuka…
Może nie utonął w betonie?
Koledzy kibicują:
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Władziu, Władziu, Władziu…
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Co tam zegarek - Machnął ręką Władziu. Kupi się nowy. Ważne, że w tym
miejscu stanie wielki wspaniały Krzyż.

Krzyż Misyjny
został postawiony,
25.03. 2021 r.,
w czwartek o godz. 12.30.
Na pamiątkowym zdjęciu:
Adam Górecki,
Stanisław Kaim,
Aleksander Kasiński
Ks. Wacław,
Władysław Kózka
i Piotr Jończy.
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Zamyślenia
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Kącik humoru
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Czy wyobrażasz sobie świat bez trzęsień ziemi, huraganów,
suszy, powodzi, epidemii czy klęski głodu? Świat, nad którym
nigdy już nie zawiśnie groźba pandemii? Świat, w którym
wszyscy żyjemy w jedności?
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Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” (Łk 24, 5-6)

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez
księży o następujących porach:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788

